
For  

Kommune. 

Udenbys Vester Kvarter, beliggende

Medlemmer  

Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der er fyldt 18 

stk. 2 Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person 

foreningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan 

Stk. 3

Stk. 4



Indskud 

svarende til kr. 500,00 pr. m2. Indskud skal betales kontant, idet dog beboere, der 

indvendig vedligeholdelseskonto.  

Stk. 2

dog stk. 2. 

Stk. 2

udtrykkeligt har taget forbehold herom. 

Stk. 3 

Stk. 4 

 Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud.  

Stk. 2 

regning. 

Boligaftale 



Boligafgift 

standard. 

Stk. 2

ikke noget depositum. 

Stk. 3 

tilmeldte andelshavere. 

Vedligeholdelse 

Stk. 2

Stk. 3

vedligeholdelsesarbejderne er foretaget. Foretages vedligeholdelsen ikke inden for den 

regning. 

Stk. 4

Forandringer 



Fremleje 

.

Stk. 2 
fastsat af denne. 



Husorden 

regler for husorden, husdyrhold m.v., jf. dog stk. 3. 

Stk. 2 

Stk. 3 

Overdragelse 

a)

en arving, som er udpeget i testamente eller anmeldt som berettiget  til andel og bolig ved 
skriftlig henvendelse til bestyrelsen. 

b)

c)

af foreningen, har den fraflyttede andelshaver indstillingsretten  til den nu ledige 



   

  2. Ekstern venteliste, jfr. d. 
  3. Andre efter bestyrelsens beslutning. 

e) Til personer, som indstilles af andelshaveren. 

Stk. 2 
begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget meddelelse om, hvem 
der indstilles. 

Stk. 3

fald er andelshaveren selv berettiget til at indstille en person til bestyrelsens godkendelse 
efter stk. 2. 

med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og 

23. 

 En andelshaver er uden fraflytning af boligen berettiget til  at overdrage sin andel 

medlemskab og brugsretten til boligen. 

Stk. 2

Stk. 3 



a)
husstand med andelshaveren. 

henvendelse til bestyrelsen var anmeldt som berettiget til andel og bolig ved 

c)

Stk. 4

Stk. 5

Stk. 2

Opsigelse 

boligaftale og medlemskabet af foreningen, indtil lejligheden er overdraget og en ny 
-23. 

Prisen for andelen skal godkendes af bestyrelsen, som desuden skal godkende 

a)



c)
 hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slitage. 

Stk. 2

mellem den fraflyttende og den indflyttende andelshaver. 

  Stk. 3 

Stk. 4
erhvervsandele, hvortil der ikke er knyttet brugsretten til en bolig. Overdragelse foretages 

Stk. 1 



bestemmelserne om straf. 

Stk. 2

om godkendelse efter stk. 3. 

Stk. 3

for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller 
auktion. 

Stk. 4 

afleveres i forsvarlig stand, samt til sikkerhed for rydning af loftrum m.v. Afregning af 

depositum til sikring af fraflyttende andelshaveres opfyldelse af forpligtelse i forbindelse 
med varmeregnskab m.v.  

Stk. 5 

i forbindelse med boligen. 

Stk. 6 



Eksklusion 

a)

medlemmet.

sammen med denne, og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 3 dage efter, at 

c)

til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre medlemmer, eller 

e)
end godkendt af bestyrelsen. 

f)
garanteret for. 

g)
t.

Stk. 2 

Stk. 3

Generalforsamling 

 1)                             Valg af dirigent. 
 2)                             Valg af referent. 
 3)                             Bestyrelsens beretning. 



 5)                             Ejendommens vedligeholdelsesstand og eventuelle modernisering. 
 6)                             Indkomne forslag. 

 8)                             Valg til bestyrelsen. 
 9)                             Valg af administrator og revisor. 
 10)                          Eventuelt. 

Stk. 2 
bestyrelsens medlemmer, 1/4 af foreningens medlemmer eller administrator forlanger det 
med angivelse af dagsorden. 

 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen skriftligt med 14 dages varsel, der dog 

skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. 

Stk. 2 

behandling. 

Stk. 3 slag

og administrator. De adgangsberettigede kan ledsages af en professionel eller personlig 

generalforsamlingen. 

Stk. 4 Hver andel giver en stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin 

andelshaver kan dog kun afgive en stemme i henhold til fuldmagt. 

Stk. 2 Vedtagelse af forslag om: 

a)                              Nyt indskud. 

c)



boligafgiften med mere end 40%. 

d)                             Salg af foreningens ejendom, eller del heraf. 

e)

f)

stemmeberettigede medlemmer. 

 Referat af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og foreningens formand. 

afholdelse. 

Bestyrelsen 

Stk. 2

en person fra hver husstand. 

Stk. 3

Stk. 4

generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer. Valg af et nyt 



Stk. 2

Stk. 3 . 

Stk. 2

Stk. 3

Tegningsregel 

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. 

Administration 

Regnskab og revision 

regnskabsskik og underskrives af formanden og et bestyrelsesmedlem samt administrator. 

Stk. 2 til 10 2012 til 31/8 
2013. 

Stk. 3



Stk. 2 

generalforsamling. 

generalforsamlingen. 

Stk. 2 

Midlertidige bestemmelser 
  

En lejer, der havde brugsret til en bolig i ejendommen ved  foreningens stiftelse, og 

Stk. 2

Stk. 3 

beslutninger. 

Stk. 4



I bestyrelsen: 

Stikord 

Forbedringer 

Formue 

Formue 



Generalforsamling 

Generalforsamling 

Generalforsamling 

Generalforsamling 

Generalforsamling 

Generalforsamling 



Samliv 

ooooOOOoooo




